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Нашата менторска програма за бежанци избрана за
доброволческа инициатива на България за 2016 г.

Менторската програма на „Каритас София“, която позволи на 67
търсещи закрила чужденци да си намерят български приятели, беше
обявена за доброволческа инициатива на 2016 г., наред с други два
благородни проекта. Нашата кампания получи голямото признание
само две години след като със същото отличие си тръгнаха доброволците от „Проект Бежанци“. На церемония в Централния военен
клуб в София Зоуи Холидей и Ахмед Базун, чиито неуморни усилия
стоят зад успешната менторска инициатива, бяха поздравени лично
от президента на Република България Росен Плевнелиев. Освен че
не спести бляскави думи за екипа, държавният глава се зарече след
края на мандата си сам да се включи в проектите на „Каритас София“.
„От личен опит знам колко е важно да имаш местен приятел, на
когото можеш да се довериш, от когото да научиш повече за обществото и традициите, и естествено езика“, каза развълнуваната Зоуи
на чист български, след като получи наградата от главния редактор
на в. „Капитал“ Алексей Лазаров.
Менторската програма на Каритас София беше отличена наред
с проекта на организация
„Бъдеше за децата“ в Казанлък за възобновяване
на десетките площадки в
града, и този на фондация „77“ – за засаждане
на 100 000 дръвчета. В
шестото издание на надпреварата участваха 51-а
инициативи, измежду които и проект на „Каритас
Витания“, в рамките на
който доброволци всеки
месец посещават центъра
за настаняване от семеен
тим в Брезово, за да подмогнат интеграцията на
децата там.

Започнахме нов проект с УНИЦЕФ за децата в мигрантските центрове
Девет сърцати млади хора влязоха в трите отворени бежански центъра в София, за да се
посветят изцяло на децата, търсещи закрила в България. Каритас София получи доверието
и финансовата подкрепа на УНИЦЕФ и осигури екипи, които целодневно ще забавляват и
обучават малчуганите. Във всеки от лагерите вече се трудят по трима наши колеги: двама
фасилитатори и преводач. Избрахме най-мотивираните след десетки желаещи и се гордеем, че дадохме шанс за работа на четирима колеги, сами преживели перипетиите на бежанския живот.

Екипите ни бяха сърдечно посрещнати от социалните работници във всеки от центровете,
получиха купища материали и играчки, с които да вдъхновят децата, и вече се гордеят с
успешни първи уроци.

Участвахме в четиридневен семинар за неформалното образование
Координаторът на доброволците на Каритас София, Диана Недева, взе участие в интересна
семинарна среща на тема „Развитие на приложна креативност: от думи към действия“. В рамките на събитието, което се проведе в София и е финансирано от ЕС, опит размениха организации от Белгия, Естония, Латвия и Македония. Срещата беше втора по проекта, като участниците се съсредоточиха над различни нови методи за неформално образование. Обсъдените
стратегии са прилагани в програми с бежанци, затворници и младежи в риск. Разменените идеи
ще станат основа на съвместна книга, в която Каритас София активно ще учатства. Тя трябва
да служи на фасилитатори, работещи в образователни инициативи в извънучилищна среда.
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Каритас Куклен организира невиждан благотворителен концерт

Десетки изпълнители и стотици гости се забавляваха часове наред на благотворителен концерт
в Куклен, който организирахме с подкрепата на местната община. Читалище „Никола Вапцаров“
не успя да събере всички желаещи да участват в голямото събитие, чиято цел беше събиране на
средства за двама тежко болни младежи от града. Орхан Мурад и колегите му Росица Пейчева,
Здравко Мандаджиев, Ангелина и Невена изпълниха най-големите си хитове, а танцовите състави
от Пловдив „Енерджи“ и „Салса де Куба“ и двата местни фолклорни
ансамбъла „Орфей“ и „Куклен“ вдигнаха цялата публика на крака.
Равносметката от голямото забавление са събраните 5505 лева,
които бяха разделени по равно между двама болни. Дарението ще
помогне на 20-годишната Деяна, парализирана след тежка катастрофа, да замине за лечение в Испания. Малкият Тарик, който страда от
онкозаболяване, ще има шанс да се лекува в Турция.
Освен за организирането на благотворителния концерт, си партнирахме с общината, за да може в центъра на градчето за първи
път да светне коледна елха. Дръвчето озари площада пред кметството пред погледите на стотици развълнувани деца, забавлявани
от дядо Коледа и Снежанка.
Доброто сътрудничество с местната власт прерастна и в дарение
за нашия център в размер от 2000 лв. Със средствата на община
Куклен бяха закупени материали за арт терапията и образователните ни дейности.
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Нашата подкрепа донесе надежда на Мария
54-годишната Мария, която повече от половин година е прикована към легло заради при-

щипване на нерв, всеки момент очаква да започне физиотерапия. Новата надежда за жената
и нейната 9-годишна осиновена дъщеря Силвия проблесна благодарение на усилията на пловдивския ни екип и даренията, събрани в Деня на Каритас, 6 ноември в София, Пловдив, Бургас
и Ямбол. Сумата от над 600 лева използвахме, за да платим сметки на семейството, да купим
лекарства за Мария и учебни пособия за малката Силви.
Нашите служители успяха да съдействат самотната майка да влезе в болница, където й бяха
направени всички необходими изследвания, за да получи свидетелство от ТЕЛК. На експертизата беше установено, че жената е с 94% инвалидност. За да започне да получава помощ от държавата обаче, Мария ще трябва да чака още поне три месеца. Междувременно тя ще премине и
дългоочаквания безплатен курс от раздвижваща физиотерапия.

Стар приятел от Болоня отново ни протегна ръка

Дългогодишният приятел на „Каритас София“ - Дон Арналдо от енорията Сан Джорджо в Болоня, отново посети България. Заедно с приятели и съмишленици от Италия той гостува на центровете „Рождество Христово“ и „Благовещение“. Дон Арналдо подкрепи работата на последния
с дарение от 4500 евро, събрани в рамките на кампания за продажба на цвета и полента в
Италия. В Болоня вече започнаха набавяне средства за подкрепа на центъра и през следващата
като отново продават свежи китки.

Отец Михал става духовен наставник

Отец Михал Шлахцяк бе определен от епископ Христо Пройков за духовен наставник на „Каритас София“. Той е управител на клона ни в Бургас. Родом от Полша, той е общността на
отците Възкресенци. През последните години отец Михал редовно води духовни упражнения за
служители и доброволци на „Каритас София“.
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